الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
متىسطت قاسم علي عبد الحفيظ-أحمر العين-
وزارة التربيت الىطنيــــــــت
السنت الدراســــيت 2016/2017 :
مديريت التربيت لىاليت تيبازة
األستاذة  :بىدومت جميلت
المستىي :السنت الرابعت متىسط
انفسض ف ٙيبدح  :ػهٕو فٛصٚبئٛخ ٔ ركُٕنٕجٛب

انفصم انضبنش

انًدح  01 :ظب

انًعزٕٖ  :انساثؼخ يزٕظط

التمري ألول(06ن):
َ ضٛف كًٛخ يٍ يحهٕل صٛغزّ انكًٛٛبئٛخ ) (HCℓإنٗ أَجٕة إخزجبز ثّ ثسادح انحدٚد فٛحدس رفبػم كًٛٛبئ ٙفُٛزج
ػُّ اَطالق غبش يغ رشكم يحهٕل شبزد٘ ٚحزٕ٘ ػهٗ شٕازد ).(Fe+3
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ظى انغبش انًُطهك.
ظى انًحهٕل انشبزد٘ انُبرج ٔ أكزت صٛغزّ انكًٛٛبئٛخ انشبزدٚخ.
كٛف ًٚكٍ انكشف ػٍ كم يٍ . (Fe+3) ٔ (Cℓ ) :
أكزت يؼبدنخ انزفبػم انحبدس ثبظزؼًبل انصٛغز : ٍٛانشبزدٚخ ٔ انجصٚئٛخ
يب ْ ٙاألفساد انكًٛٛبئٛخ انًزفبػهخ ٔ انُبرجخ فْ ٙرا انزفبػم؟

لتتمري لثاني(07ن):
 كبٌ أحًد ٚزأيم ف ٙػهٕ شجسح ازرفبػٓب ٚ ٔH= 11.4mجؼد ػٍ انشجسح
ثًعبفخ ُٚ ٔ D=20mظس إنٓٛب ثصأٚخ َظس ) (كًب ف ٙالشكل **1
- 1أػط انؼاللخ ث ٍٛانمطس انظبْس٘ (شأٚخ انُظس) ٔ )(ازرفبع انشجسح H
ٔ ثؼدْب ػٍ ػ ٍٛأحًد.D
- 2أحعت شأٚخ انُظس).(
ًٚ ضم الشكل * *2يسآح يعزٕٚخ) ، (Mلٛط انصأٚخ ثُٓٛب ٔ ث ٍٛانشؼبع انٕازد SIرعبٔ٘ 65°
 - 1يب ْ ٙانؼاللخ انز ٙرسثط ث ٍٛشأٚخ انٕزٔد ٔ شأٚخ االَؼكبض.
 - 2يب ْ ٙلًٛخ شأٚخ انٕزٔد ٔ شأٚخ االَؼكبض د ّػى ذنك ف ٙانشكم؟
َ دٚس انًسآح )(Mثصأٚخ  ٔ =10°فك جٓخ دٔزاٌ ػمبزة
انعبػخ فٛدٔز انشؼبع انًُؼكط  IRثصأٚخ ػٍ ٔضؼّ انعبثك:
 - 1ف ٙأ٘ جٓخ ٚدٔز انشؼبع انًُؼكط؟
 - 2يب ْ ٙلًٛخ شأٚخ انٕزٔد انجدٚدح فْ ٙرِ انحبنخ؟
 - 3يب ْ ٙلًٛخ انصأٚخ  انز ٙداز ثٓب انشؼبع انًُؼكط.
التمري اثااث (07ن):
 أثناء حركة سيارة في طريق مستقيم قمنا بتتبع سرعتها في عدة حاالت و ذلك باستعمال التصوير المتعاقب خالل مدة
زمنية متتالية و متساوية t=1Sفتحصلنا على التسجيل التالي:
 .1ح ّدد يساحم حسكخ انجًهخ انًٛكبَٛكٛخ (انعٛبزح ) يجُٛب كٛف كبَذ
انعسػخ ف ٙكم حبنخ يٍ انحبالد صالصخ.
 .2يب ْ ٙانحبالد انز ٙخضؼذ فٓٛب انجًهخ انًٛكبَٛكٛخ نزأصس لٕح يجُٛب
جٓخ ْرِ انمٕح ثبنُعجخ نجٓخ انحسكخ.ػهم إجبثزك؟
 .3يضم كٛفٛب انمٕٖ انًؤصسح ػهٗ انجًهخ انًٛكبَٛكٛخ ف ٙالحالت 2؟
 .4مثل بمخطط كيفي تغير سرعة السيارة بداللة الزمن في كل حالة من الحاالت الثالث.
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